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THE NEW WORLD ORDER – PRVI OSNUTEK

Nastopajo: 

Janez Janša

Angela Merkel

Danilo Türk

Benjamin Franklin

Karl Erjavec

Borut Pahor

Winston Churchill

klicatelj

Vse osebe, dogodki in besedilo je popolnoma izmišljeno in ne nosi nobene 
podobnosti z resničnim življenjem. 
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Na sredini odra rdeč naslonjač. Pred njim miza, na njej papirji s tekstom. Za naslonjačem stoji 
v  krogu šest govorniških pultov, na njih papirji s tekstom. Na levi strani stoji ogromen gong. 

Do gonga stopi klicatelj. 

KLICATELJ:

Janez Janša! Janez Janša! Janez Janša!

(udari po gongu – tišina - Janez Janša pride in se usede v naslonjač, pripravljen zanj na sredini 
odra)

DEMOKRACIJA (1. del)

Ostali nastopajoči počasi prihajajo na oder, nosijo torbe in aktovke. Danilo Türk prihaja 
počasi, dostojanstveno, sledita mu Angela Merkel in Benjamin Franklin. Borut Pahor pride 
brezhibno oblečen. Karel Erjavec pride za njim in se pogovarja po mobitelu. Zadnji pride 

Winston Churchill, v eni roki drži kozarec viskija, v drugem prižgano cigaro. Vsak se napoti k 
svojemu pultu, razen Churchilla, ki obstane nekje pri strani in dogajanje opazuje z distance. 

Janez Janša vstane.

KLICATELJ: 

Prvi del. Demokracija. 

 TÜRK: 

Demokracija. 

PAHOR:

Demokracija. 
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ERJAVEC, FRANKLIN, MERKEL:

Demokracija. 

(vsi pogledajo Janeza Janšo – Janez Janša molči)

CHURCHILL:

(dvigne kozarec z viskijem in pomenljivo pogleda Janeza Janšo)

Demokracija. Bog se nas usmili. 

JANŠA: 

Dobro. Demokracija. 

 TÜRK:

(slavnostno bere)

Oblast v državi ima ljudstvo.

Ljudstvo so vsi polnoletni državljani države.

Polnoletni državljan je vsak državljan, ki je starejši od 16 let.

JANŠA: 

To na koncu si si izmislil. 

 TÜRK:

Vse imam pred sabo, tule je napisano, če hoče kdo preveriti. 

JANŠA: 

Pa vemo, da si si izmislil. Ti si to dodal. 

ERJAVEC: 
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Ne se kregat, dajmo tole čimprej skoz spravit. 

CHURCHILL: 

Gospodje, pijmo. 

(nerodna tišina)

ERJAVEC: 

Nazadnje sem bil pijan med poukom v srednji šoli ...

FRANKLIN: 

Alkohol je sovražnik duše in telesa. 

PAHOR: 

Se bom jaz žrtvoval!

MERKEL: 

Kdo bo naprej bral?

ERJAVEC:

No, pa bom jest, sej vsi veste, da nimam domišljije, da bi si kej izmislu. 

(bere)

Državljan je vsak prebivalec te države, ki je rojen najmanj enemu državljanu te 
države oz. neprekinjeno živi v državi najmanj pet let.

Državljanstvo otrok  je pridobljeno z rojstvom najmanj enemu državljanu 
države ali z rojstvom prebivalcu države, ki prebiva na območju države več kot 

pet let, razen v primeru posebnega ugovora vseh zakonitih staršev.

ERJAVEC:

Ne razumem. 

CHURCHILL: 

Beri naprej. 
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JANŠA: 

Ne, prav ima. Zakaj bi bral naprej, če ne razume? V naši stranki se zmeraj pogovorimo, če 
česa ne razumemo. 

PAHOR: 

Lahko jaz razložim. 

ERJAVEC: 

Ni treba, hvala, sej ni tko pomebn. Bom kr bral naprej.

(bere)

Pasivno volilno pravico za pridobitev poslanskega mandata ima vsak državljan, 
starejši od 16 let. Pasivno volilno pravico za predsednika republike ima vsak 

državljan, ki je starejši od 16 let in ima zadostno količino točk služenja 
skupnosti.

(bere čedalje hitreje)

Vsak državljan, starejši od 16 let, ima aktivno volilno pravico glede predsednika 
države.

Poslanci v parlamentu so določeni na način žreba. Vsak državljan, starejši od 16 
let, je vključen v žreb za poslanski mandat. Vsak izžrebani državljan ima pravico, 

da zavrne svoj mandat v parlamentu. Žreb se ponavlja, dokler ni doseženo z 
zakonom določeno število poslancev.  Parlament je enodomen.

JANŠA: 

Se ne strinjam. 

PAHOR: 

Tudi jaz bi težko rekel, da se strinjam. 

 TÜRK: 

Gospodje, zelo pomembno se je strinjati o tem, da se ne strinjamo. 
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FRANKLIN: 

Strinjanje je temelj naroda. 

MERKEL: 

Kdor se ne strinja, ni naš prijatelj. 

(vsi pogledajo Churchilla, ki naredi požirek viskija. In nato še enega. Pod težko pogledov se 
odloči za izjavo)

CHURCHILL:

Gospodje, če bi se jaz z vami strinjal, bi se že zdavnaj zapil. 

PAHOR: 

Kar hoče gospod Churchill povedati, je, da ...

 TÜRK:

Gremo naprej. 

JANŠA: 

Kam se vam pa tako mudi, gospod Türk?

ERJAVEC:

Pa pejmo no naprej, da bomo še dons konec. 

PAHOR:

Da ne bo postalo še dolgočasno. 

(vsi ga pogledajo, Pahor zardi – Churchill mu ponudi viski)

Hvala lepa, hvala lepa, bom jaz bral naprej. 

(bere)

Vsak poslanec lahko nastopi svoj mandat samo enkrat. Imena imenovanih 
poslancev, ki so prevzeli mandat, so izvzeta iz prihodnjih žrebanj. Imena 

izžrebanih morebitnih poslalcev, ki so zavrnili madat, se vrnejo v prihodnja 
žrebanja.

Volitve za predsednika države so izvršene pa način vložene kandidature. 
Kandidaturo za predsednika države sme vložiti vsak državljan, starejši od 16 let, 
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ki ima zadostno število točk služenja skupnosti.  Predsednik je izvoljen na 
podlagi večine volilcev, ki so glasovali na volitvah za predsednika države. 

Predsednik je imenovan za obdobje 4-ih let.

JANŠA:

Ne bo šlo. 

ERJAVEC: 

Jest se tud zlo težko strinjam. 

 TÜRK: 

Ne. 

MERKEL: 

Kakšne ideje so to?

FRANKLIN: 

To se ne sme razširiti. 

PAHOR:

Kot izkušen politik moram dodati, da se mi predlog ne zdi zadovoljiv. 

(vsi pogledajo Churchilla, ki samo skomine z rameni in nekajkrat potegne iz svoje cigare)

ERJAVEC:

A ma kdo radirko?

 TÜRK: 

Zakaj pa rabiš radirko?

ERJAVEC:

Ja, ta odstavek ni nobenmu res všeč, a ne. 

MERKEL:

Če je to sprejelo ljudstvo, tega ne moreš kar izbrisati!

ERJAVEC:
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Poglejte, pa mam eno radirko, sm jo mel že skoz v žepu ... (maha z njo po zraku)

JANŠA:

(mu vzame radirko)

Daj to sem, preden te kdo vidi. 

PAHOR:

Bom spustil rolete. 

(stopi na rob odra in navidezno spušča rolete – slišimo hreščav zvok)

Briši, Karl!

 TÜRK:

(vskoči in bere naprej)

Narodnostne/ etnične manjšine uživajo posebno varstvo. Vsaka zgodovinsko 
potrjena narodnostna / etnična manjšina ali narodnostna / etnična manjšina, ki 
presega 2% prebivalstva, ima pravico do najmanj enega poslanca v parlamentu. 

Število posebnih narodnostnih / etničnih poslancev je določeno  z zakonom. 
Vsak pripadnik narodnostne / etnične majšine ima pravico biti izžreban tako za 

običajnega kot narodnostnega / etničnega poslanca. Za narodnostnega / 
etničnega poslanca ima pravico biti izžreban samo državljan, ki se najmanj pet 
let pred volilnim žrebom izreče za pripadnika določene narodnostne / etnične 

manjšine.

Zakon lahko predlaga najmanj ena tretjina vseh poslancev. Za sprejem zakona 
je potrebna navadna večina poslancev. Referendum o sprejetem zakonu lahko 

zahteva 1% polnoletnih državljanov. Ustavno sodišče mora spremljati 
sprejemanje zakonov po uradni dolžnosti in odločati o morebitnih spornih 
zakonih na lastno pobudo ali pobudo najmanj ene tretjine vseh poslancev.

Odločitev ustavnega sodišča je dokončna. 

V primeru zavrnitve zakona na referendumu aktualnemu parlamentu ni več 
dovoljeno predlagati enakega zakona, dokler zadrži 60% začetnih poslancev.

Parlament je imenovan za obdobje 4-ih let.
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ERJAVEC:

(mu pride na hrbet)

Dej se no umakni, k ne vidm, kje morm zradirat. 

MERKEL: 

Nihče ne bo ničesar radiral. 

ERJAVEC: 

Če mam pa radirko ...

JANŠA: 

Dajte sem ta tekst. 

(Vzame tekst in ga zažge z vžigalnikom. Medtem ko gori, vsi preostali potegnejo svoje 
rezervne tekste iz žepov, aktovk, itd)

MERKEL: 

(mirno bere naprej, kot da se ni nič zgodilo)

Vlada države je ločena od parlamenta države. Vlada je sestavljena iz kariernih 
strokovnjakov za posamezna področja, ki jih ob navadnem večinskem soglasju 

imenuje parlament. Vsak kandidat za določeno vladno področje je obvezan 
parlamentu in javnosti predložiti dokazila svojih strokovnih kvalifikacij. 

Parlament je pri imenovanju ministrov vlade svoboden, vendar mora javno 
objasniti svojo odločitev za zmagovalne kandidate. Mandat vlade je vezan na 

mandat parlamenta.

(pride Erjavec in poskuša vzeti Churchilu cigaro – ko ne uspe, gre k Janši, mu vzame vžigalnik 
in ji izza hrbta zakuri tekst)

FRANKLIN: 

(bere naprej svoj tekst)

Sodstvo je ločeno od parlamenta in vlade. Sodstvo je sestavljeno iz kariernih 
strokovnjakov za posamezna področja, ki jih ob navadnem večinskem soglasju 

imenuje sodni svet. Najvišji organ sodstva je ustavno sodišče.
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(pride Merkel in mu vzame tekst ter ga pompozno raztrga in vrže koščke na tla)

 TÜRK:

(bere naprej svoj tekst)

Sodni svet je sestavljen iz kariernih strokovnjakov za sodstvo, tožilstvo in 
odvetništvo, ki imajo najmanj pet let prakse na svojem področju, število je 
določeno z zakonom. Izžrebani so na podlagi vložene kandidature, ki mora 

dokazovati njihove dosedanje pravniške izkušnje. Vsak kandidat sme biti v sodni 
svet izžreban za obdobje petih let, z možnostjo ponovitve.

Policija je ločena od parlamenta, vlade in sodstva. Njen mandat izhaja 
neposredno iz ljudstva. Dolžna je izpolnjevati obveznosti, določene za 

zakonom.

(pride Merkel in mu na tekst počasi zliva črnilo)

Država je razdeljena na pokrajine in občine. Vsaka pokrajina mora zaobsegati 
najmanj 20% prebivalstva države. Vsaka občina je mora zaobsegati najmanj 3% 
prebivalstva države. Pravice in dolžnosti pokrajin in občin določa zakon. 

(Türk spusti s črnilom namočeno besedilo na tla)

Vsi se utrujeno usedejo in počivajo. Churchill si natoči novo dozo viskija in prižge novo cigaro. 

PAHOR:

A bi kdo kakšen iks?

 TÜRK: 

Ne, hvala, sem včeraj. 

JANŠA: 

Kaj je pa z alkoholom narobe? Ne, gospodje, zdaj pa hočem slišati, kaj je narobe. 

PAHOR: 

Bom jaz še majčkeno prebral ....

MERKEL: 
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(mu vzame tekst in ga lopne z njim po glavi)

Nič ne boš bral!

PAHOR: 

Gospa Merkel, boste en iks? 

FRANKLIN: 

Ob petih imam avion za Frankfurt. 

 TÜRK: 

Seveda, oprostite, gospod Franklin, da vas zadržujemo. 

FRANKLIN: 

Poslovni razred. 

CHURCHILL: 

Potrebujete kako cigaro za po poti?

FRANKLIN: 

Hvala. Bom prižgal na avionu. 

(vzame novo cigaro, ki mu jo Churchill ponudi iz žepa)

KLICATELJ: 

(udari po gongu, začne brati iz svojega teksta, ostali se pogovarajajo med sabo, čedalje bolj 
na glas, dokler nazadnje ne kričijo)

Pravice prebivalca države so:

- svoboda: vsak prebivalec države ima svobodo mišljenja, odločanja, 
izražanja, združevanja in podjetniške dejavnosti

- enakopravnost: vsak prebivalec ima pravico, da je obravnavan 
enakopravno ne glede na svoje osebne okoliščine (rasa, narodnost, 

spolna usmerjenost, vera, itd.)
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- varnost: vsak prebivalec države ima pravico do varnosti doma, v javnosti, 
na delovnem mestu,na potovanju

- zasebnost: vsak prebivalec države ima pravico do zasebnosti doma, v 
javnosti, na delovnem mestu, na potovanju

- zdravje: vsak prebivalec države ima pravico  do primerne zdravstvene 
oskrbe ali pomoči na domu po potrebi

- hrana: vsak prebivalec države ima pravico do ustrezne prehrane

- domovanje: vsak prebivalec države ima pravico do ustreznega 
prebivališča

- informacijska obveščenost: vsak prebivalec države ima pravico do 
ustrezne internetne povezave

(preneha z branjem, zavlada smrtna tišina)

FRANKLIN: 

Avion imam ob petih. 

MERKEL: 

Ne! Ne! Ne! 

ERJAVEC: 

Še dobr, da nismo skor nč slišal. 

PAHOR:

Jaz imam 3000 EUR plače, pa še zmeraj nič ne slišim. 

JANŠA: 

Tišina! 

 TÜRK : 

Kdor molči, devetim odgovori. 

FRANKLIN: 

Ob petih imam avion.  
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CHURCHILL: 

Zanimivo. 

(potegne list iz žepa in začne brati)

Vsak polnoletni prebivalec ima pravico, da se sam odloči o zaporedju in 
pomembnosti zagotovljenih pravic.

Nihče se ne more odreči pravici od svobode. Vse pogodbe in dogovori, ki 
posamezniku jemljejo pravico do svobode, so nični.

Davčni in nepremičniski podatki vsakega polnoletnega državljana so javni.

MERKEL:

Tole je šlo predaleč. 

(iz svoje torbe potegne metalec plamena)

JANŠA: 

V naši stranki se pogovorimo, preden uporabimo metalec plamena. 

PAHOR:

Vsekakor, uporaba metalca plamena mora biti med drugim tudi predmet medresorskih 
usklajevanj. 

 TÜRK:

Moram reči, da metalec plamena ni na seznamu delovnih orodij OZN. 

FRANKLIN:

Ob petih imam avion iz Frankfurta. 

(na steni se pojavijo projekcije sledečega besedila - Merkel jih poskuša sežgati z metalcem 
plamena, napisi so čedalje hitrejši in težje jih je ujeti – na pomoč priskoči Franklin, nato 

Pahor, nato Janša, nato Türk – napisi dokončno ugasnejo)

Parlament zakonito deluje z najmanj 35% državljansko podporo. V primeru, da 
podpora pade pod ta procent za več kot pet tednov, se avtomatično razpiše 
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nadomestni volilni žreb v  parlament. Za verodostojno se vzame povprečje treh 
največjih statističnih institucij v državi.

Za delo ministrov vlade je odgovoren ministrski predsednik, ki ga z 
dvotretjinsko večino izvoli parlament na podlagi vloženih kandidatur. V primeru 

treh uspešnih interpelacij v enem mandatu proti ministrom je ministrski 
predsednik avtomatično razrešen in parlament je obvezan poiskati novega 

ministrskega predsednika.

V primeru odkritih hujših nepravilnosti na ministrstvih nosi vso objektivno 
odgovornost aktualni minister in je ob dokazanih kršitvah avtomatično 

razrešen.

V primeru, da je v sodnem postopku članu parlamenta, vlade, policije ali 
predsedniku države dokazana zloraba pooblastil, se obsojenemu dosmrtno 
prepove kandidiranje za funkcije, financirane iz državnega, pokrajinskega ali 

občinskega proračuna.

(vsi izčrpani obsedijo / obležijo)

CHURCHILL 

(dvigne kozarec)

Viski?

(vsi sprejmejo – Churchill potegne steklenico viskija iz svoje aktovke in toči, vsi ostali 
pogoltno pijejo, dokler se ne vrnejo napisi – tokrat od začetka in vsebino na glas bere 

klicatelj – vsi poskušajo nekaj časa loviti napise z golimi rokami, dokler zopet ne zadoni gong)

KLICATELJ: 

Janez Janša! Janez Janša! Janez Janša! 

(Janša odide z odra)

 TÜRK: 

In zdaj?

FRANKLIN: 
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Čez eno uro imam avion. 

CHURCHILL: 

Viski? Cigaro? 

(Türk in Pahor sprejmeta viski, Merkel cigaro, Erjavec vse zavrne in se guga na svojem mestu, 
Franklin pa potegne iz aktovke svojo letalsko vozovnico in jo raztrga na dvoje).

ZASTOR 

NASLEDNJIČ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

EKONOMIJA (2. del)

DRUŽINA (3. del)

DRUŽBA IN SKUPNOST (4. del)

MEDNARODNI ODNOSI (5. del)
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